
Nieuwsbrief Het Kompas schooljaar 2020-2021 

28 augustus  2020 

Inleiding 

Een nieuw schooljaar breekt aan. Als team van Het Kompas zijn we 

klaar voor de start, we hebben er weer veel zin in! In de afgelopen 

weken is er door alle leerkrachten hard gewerkt om de school 

startklaar te maken.  Het is spannend voor de leerkrachten, maar ook 

voor de kinderen; een nieuwe leerkracht, naast wie zit ik, met wie ga ik 

weer spelen in de pauze, kan ik het wel? We gaan er met elkaar voor, 

gelukkig gaan we niet alleen!  Allemaal een hele goede start 

toegewenst! We zijn er  klaar voor!  

Gezamenlijke brief gemeente, onderwijs en opvang COVID-19 

In gezamenlijk overleg van de gemeente, de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties in Leusden 

hebben we afspraken gemaakt in verband met COVID-19. Via deze link  vinden jullie een brief vanuit 

deze organisaties ondertekend door onze wethouder van onderwijs Patrick Kiel. 

Als school kiezen we ervoor om het halen en brengen van de kinderen nog steeds in 2 shifts te laten 

doen. De  kinderen van groep 4-5 kunnen vanaf  8.20 uur naar binnen, de overige groepen gaan 

vanaf 8.25 uur naar binnen. De kinderen van groep 4-5 komen daardoor ook vanaf 13.55 uur naar 

buiten.  

We verwachten nog steeds dat alle ouders buiten het schoolplein blijven. De uitzondering is er voor 

de onderbouw( groep 1-3) waar er op het schoolplein een strook is waar ouders kunnen staan kijken 

wachten.  Let wel op de 1,5 meter afstand. 

De gesprekken zullen zoveel als mogelijk digitaal plaatsvinden. De gesprekken kunnen indien nodig 

ook plaatsvinden op school.  Dit is iets wat in overleg tussen ouders/leerling/leerkrachten kan 

worden afgestemd. Dat past mooi bij ons uitgangspunt: Samen werken we aan kwaliteit! 

Gouden weken 

Volgende week beginnen voor alle groepen de ‘gouden weken’. Een goed begin is het halve werk. Dit 

geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. Het proces van groepsvorming 

begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de 

regels. Daarom is dit een belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in de klas te creëren. Daar 

hebben we allemaal de rest van het jaar plezier van. We gaan daar extra aandacht aan geven net o.a. 

energisers vanuit de methode Leefstijl en met behulp van de externe gedragskundigen van de 

Gedragstolk.  

 

https://drive.google.com/file/d/12vAuoifmlaVbaXi5hdrN89qt5LKW-Yr8/view?usp=sharing


Start nieuwe schooljaar 
Aanstaande maandag beginnen we het nieuwe schooljaar officieel. We willen het  jaar starten op het 
schoolplein. De leerkrachten staan die ochtend ook op het schoolplein. 
In de komende week krijgt u van de collega’s de informatiebrief over de nieuwe groep. 
In de loop van de Komende week krijgen de oudste kinderen uit het gezin de schoolkalender mee 
met daarin alle belangrijke data. Deze data worden dan ook in 1x iin de  de Parro Agenda gezet. 
Mocht u geen behoefte aan de papieren variant van de schoolkalender omdat u die niet gebruikt,dan 
kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar info@kompasleusden.nl  

 
TIP:Wist u trouwens dat er in Parro ook een knop zit om alle items in 1x als gelezen te markeren. 
Onderaan de app staan drie puntje en daar staat deze optie. 

Afstemmingsgesprekken 
De tweede en derde schoolweek kunnen worden de afstemmingsgesprekken gepland. We gaan dat 
via Parro doen zodat u direct kunt zien welke tijden er beschikbaar zijn. Dat verschilt per groep en 
leerkracht. Het doel van deze gesprekken is het verzamelen van informatie waarmee wij als 
leerkrachten zo adequaat mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van uw kind. De gesprekken 
dienen als algemene kennismaking. De afstemmingsgesprekken worden ook gebruikt om afspraken 
te maken over de vervolggesprekken. Er zijn per schooljaar minimaal 3 oudergesprekken.  
Alles begint bij jou en daarom vinden we het belangrijk om vanaf groep 4 de kinderen bij het 
afstemmingsgesprek te hebben. 
We proberen de gesprekken zo te plannen dat er rekening gehouden wordt met de agenda van 
ouders en van leerkrachten.  Oudergesprekken worden in principe gevoerd met de leerkracht die  op 
die dag voor de groep staat, in incidentele gevallen zal de duo-collega erbij aanwezig kunnen zijn. Dit 
is ook besloten in het kader van de werkdruk. 
De  vorm van gesprekken ( online of op school) worden onderling afgestemd. 
 

AVG 
In Parro kunt u aangeven of u toestemming geeft voor het gebruik van foto of video of 
privacygevoelige gegevens door de school. Wilt u die voor elk kind wat u op school heeft de komende 
weken controleren of de aangegeven voorkeuren er nog correct instaan? 
 

Gym en bewegen op Het Kompas 
Het lopen van en naar de gymzaal( verantwoordelijkheid en risicoś) en grote hoeveelheid tijd die 
daaraan verloren gaat heeft ons het afgelopen jaar doen nadenken over de vorm en inhoud van ons 
bewegingsaanbod. We hebben daarnaast voor elke groep een ruime tijd aan pauzetijd in het 
dagritme zitten. Kinderen hebben elke dag een kwartier en een half uur echt buiten spelen. 
In de Coronatijd hebben we ervaringen opgedaan met het sporten/spellessen geven op Het 
Meentveld en plein. Daarom hebben we besloten om de gymlessen voortaan 1x in de gymzaal te 
doen. Dat zal voor de groepen 4-8 in Sportcentrum Buiningpark doen. Dat wordt dan een wat langere 
gymles( Sport Experience). Dat gaat ivm Corona later starten. Hierover volgt vanuit de groepen 
verdere informatie. 
Daarnaast krijgen we schoolplencoaches (vanuit de SportExperience) die tijdens de 
pauzetijden(11.30-12.30 uur) op het schoolplein/Meentveld spelllessen gaan aanbieden. De 
groepsleerkrachten zullen daarnaast op andere momenten ook nog regelmatig een spelles op het 
schoolplein  of Menteveld gaan geven. 
De groepen 1-3 zullen ook in ieder geval 1x in de week gebruik maken van het speellokaal en 
daarnaast veel buiten spelen. Deze veranderingen zijn besproken met de MR. 

 

mailto:info@kompasleusden.nl


Studiedagen  en schoolvakanties 
De studiedagen  zijn gepland. In verband met de overstap naar het continurooster hebben we 
aankomende nog te maken met verschillende studiedagen voor verschillende groepen.  
De groepen 1-7  hebben op wat meer momenten geen les ivm een studiedag, dan groep 8.  
 
Op de volgende dagen hebben alle groepen geen les: 
woensdag 30 september, dinsdag 6 april, donderdag 24 juni en vrijdag 16 juli 

Op donderdag 29 oktober en maandag 25 januari heeft groep 8 ‘s ochtends les tot 12 uur en daarna 

is er voor hen geen les meer.  Voor de groepen 1-7 zijn dit hele studiedagen. 

De laatste studiedag is gepland op de laatste vrijdag voor de zomervakantie. Dat doen we om de 

verhuizing naar de tijdelijke huisvesting goed te kunnen regelen. Voor de actuele informatie zie de 

kalender op de Kompaswebsite.  

Eind  volgende week zal de schoolkalender op papier verspreid worden. Mocht u daar geen behoefte 

aan hebben omdat u werkt met de digitale variant, dan kunt u dit aangeven door een mail te sturen 

naar info@kompasleusden.nl 

Schoolvakanties 2020-2021  

Herfstvakantie 19-10 t/m 23-10-2020 

Kerstvakantie 21-12 t/m 01-01-2021 

Voorjaarsvakantie 22 -02 t/m 26-02-2021 

Pasen 02-04 t/m 06-04-2020 

Meivakantie 26-04 t/m 07-05-2021 

Hemelvaart 13-05 t/m 14-05-2021 

Pinksteren 24-05-2021 

Zomervakantie 19-07 t/m 27-08-2020  

 

  

  
De Stichting Latent Talent organiseert al jaren een breed scala aan cursussen voor Leusdenaren en 
mensen uit de omgeving. Ook voor kinderen! De cursus striptekenen door Linda de Wit is al jaren 
heel populair. Nieuw zijn de kinderbijeenkomsten van Annemiek Koopmans in de Smederij. Zij zal 
kinderfilosofie, faalangst en weerbaarheid en kinderyoga onder de aandacht brengen. Meer 
informatie kunnen jullie vinden op de website van Latent Talent www.latenttalent.org en natuurlijk 
in het bekende gele boekje.  

 
 
  

http://www.kompasleusden.nl/informatie/kalender
http://www.latenttalent.org/
http://www.latenttalent.org/


Agenda 
28  augustus nieuwsbrief 1 
30 augustus juf Lauke  jarig 
31 augustus 1e schooldag( + start Leefstijlthema: De groep? Dat zijn wij! 
1e schoolweek inschrijving afstemmingsgesprekken 
3 september nieuwsbrief 2  
2e + 3e schoolweek afstemmingsgesprekken 
18 september nieuwsbrief 3 
24 september juf Idske jarig 
30 september Studiedag Voila  
 
 
Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  

Directeur Het Kompas 
 


